‘De nachtegaal en de roos’ is een poëtisch, melancholisch sprookje van Oscar Wilde.
Een jonge student is hopeloos verliefd. Als hij haar een rode roos brengt, zal zijn liefste met hem
dansen. Maar er is geen rode roos te vinden… De nachtegaal begrijpt het verdriet en de
wanhoop van de student en komt ter hulp. Hij zal zijn mooiste lied zingen en zijn bloed geven
voor een rode roos…
Met passende liederen vertolkt SanseveriaPlus deze passionele verliefdheid, maar ook de
gevoelens van vertwijfeling en wanhoop, bodemloze smart en totale opoffering.

Wij danken onze sponsors
Advocatenassociatie LM&DS - Grote Nieuwedijkstraat 417, Mechelen www.lmds.be
Belle&Beau modejuwelen - Kerkstraat 3, Duffel
Bloemenloods - Berlaarbaan 384, O.L.Vrouw Waver
Bloemen Van Linden - Rooienberg 44, Duffel
Creanails, Liersesteenweg 16, Emblem
De Lunchbox - Rooienberg 41, Duffel
Dhr. en mevr. Van Loven-Baets - Kiliaanstraat 59, Duffel
Elias juweliers - Kerkstraat 36 Duffel -www.eliasjuwelier.info
Frituur Luc - G. Vanderlindenlaan 12, Duffel
Hair2care - Hondiuslaan 80, Duffel – www.hair2care.be
Het Gildenhuis - Stationsstraat 1, Duffel
Hooratelier - Kiliaanstraat 29, Duffel - www.hooratelier.be
KBC Bank & Verzekering - Kerkstraat 40, Duffel - www.kbc.be
Keurfruit-groenten-bloemen Dieltjens - Liersesteenweg 71, Duffel
La Scala - Leopoldstraat 3-5, Duffel - www.lascalafashion.be
Meubelen Noordkaap - Aarschotbaan 42, Putte - www.noordkaap.be
Mevr. Liliane - Rooienberg 56, Duffel
Optiek Van Bael - Kerkstraat 20, Duffel
Reynaers Aluminium - Oude Liersebaan 266, Duffel
’t Ridderke - Kiliaanstraat 49, Duffel - www.tridderkeduffel.be
Schoenmakerij Benny - Leopoldstraat 15, Duffel
Spar - Mijlstraat 53, Duffel
Standaard Boekhandel - Kiliaanstraat 20, Duffel
Stone.be - Kerkstraat 20, Duffel
Taverne Wilgenhof - Bruul 12, Duffel
Vaca Publiciteit - Antwerpsesteenweg 266, Lier - www.vaca.be
Dit concert werd georganiseerd in samenwerking met de gemeente Duffel.

SanseveriaPlus werd opgericht in 2013. De leden zijn allemaal 45+, het is
een ‘jong’ koor voor ‘gevorderde’ stemmen.
Onder de bekwame leiding van Ann Janssens smelten de mooie, rijpe
zangstemmen samen tot een rijke, harmonieuze koorklank en wordt er
gedreven gewerkt aan de uitbouw van een boeiend repertoire.
Dames, jong van hart, gaan met veel enthousiasme voor optimale muzikale
kwaliteit.

De Vrouwenkoren Sanseveria
De koren ‘Sanseveria’ en ‘SanseveriaPlus’ vormen samen de ‘Vrouwenkoren
Sanseveria’.
Tot Sanseveria kunnen dames toetreden die jonger zijn dan 45,
SanseveriaPlus verwelkomt de 45-plussers.
De beide koren werken onafhankelijk van elkaar, met een eigen dirigent,
programma en concerten. Maar er is ook een intense samenwerking en
wederzijdse ondersteuning. Als ‘zusterkoren’ zijn ze samen sterk.

Info: koorsanseveria@gmail.com - www.vrouwenkorensanseveria.be

De Nachtegaal en de Roos
Down by the sally gardens - Trad., Arr. David Monks (1943-)
Ginds, bij het weiland, kwam ik mijn liefste tegen.
Toen was ik jong en dwaas; nu ben ik vol van tranen.

Florete flores - Gregorio Allegri (1582-1652)
Bloei bloemen, geef jullie geuren af. En zing daarbij een lied.

Omwille van een rode roos is nu mijn leven hopeloos …
Il mio martir - Claudio Monteverdi (1567-1643)
Mijn leed draag ik verborgen in mijn hart. Zou ik het tonen, helaas, weinig zou het
baten. Niemand, die ze niet zelf heeft ervaren, begrijpt mijn pijn.

The nightingale - Thomas Weelkes (1576-1623)
De nachtegaal, de leeuwerik, de merel, de lijster en zoveel andere gevleugelde
koorzangers… ze zingen hun muzieknoten in elke struik.

Hij wierp zichzelf in het gras, drukte zijn gezicht in zijn handen en
huilde …
Music when soft voices die - Charles Wood (1866-1926)
Als stemmen zachtjes sterven, vibreert de muziek in de herinnering.
Als de roos dood is, spreidt men haar blaadjes op het bed van de geliefde.

Lascia ch’io pianga - G. F. Händel (1685-1759), Arr. B. Dewagtere
Laat mij mijn harde lot bewenen…

Als een schaduw zweefde hij over de tuin …
Abendlied - Fritz Schieri (1922-2009)
Diep in de hemel dooft de laatste ster. Nog zingt de nachtigaal. Slaap, mijn hart,
het is tijd.

Teach me - Thomas Attwood (1765-1838), Arr. Ann Janssens
Heer, toon mij uw weg. En ik zal hem volgen tot het einde.

Verlust - Robert Fuchs (1847-1927)
Ik had een nachtegaal, die zong zo mooi. Hij vloog weg over de heuvels.
Ik had een roosje...
Ik had een lieve schat…

Hij ging op zijn stromatras liggen en begon na te denken over zijn
liefde; al snel viel hij in slaap …
Wiegenlied - Johannes Brahms (1833-1897), Arr. Arnold Van Rheenen
Goeden avond, goe nacht. Met rozen bevracht,
Ligt ’t kindeken teer in ’t beddeke neer…

Love Learns by laughing - Thomas Morley (1558-1602)
De liefde ontluikt bij een lach. Vervolgens krijgt ze je op een listige manier helemaal te
pakken. De zorgen krijg je er bovenop. Falalalala!

My love is like a red red rose - Raymond Schroyens (1933-)
Mijn liefste is als een rode roos, fris ontloken in juni.
Mijn liefste is als een melodie, zoet op toon gezongen.
Ook nog als al de zeeën droog zijn en de rotsen smelten in de zon, zal ik van je houden.

Hij lag dood in het gras, met de doorn in zijn hart …
La Rosa enflorece - Sephardisch, Arr. Juriaan Grootes
In de meimaand bloeit de roos, maar mijn ziel is duister, ze lijdt onder de liefde. De
nachtegalen zingen, smachten naar liefde. En de passie doodt mij, ondraaglijk is mijn
pijn.

Auf den Tod einer Nachtigall - W. A. Mozart (1756-1791)
Hij ging heen, de zanger die in de meimaand het hele bos opfleurde met zijn liederen.
Hij is niet meer.

Solveigs lied - Edvard Grieg (1843-1907), Arr. Carl-Bertil Agnestig
De winter zal scheiden, de lente vergaan, de zomer verwelken, het jaar verstrijken…
Maar ik zal altijd op je wachten.

Hier heb je de mooiste roos van de wereld. Draag haar vanavond
aan je hart en als we dansen zal ik vertellen hoezeer ik je bemin…
Och Jungfrun - Trad., Arr. Robert Sund
Een meisje gaat dansen. Ze bindt haar jongen vast met een gouden lint. Zodra hij kan
loopt hij van haar weg. Zij lost wel 15 schoten: Pang, Pang! Hij lacht: Ha, Ha! Pak me
dan als je kan!

En zo ging hij weer naar zijn kamer, haalde een groot stoffig boek
tevoorschijn en begon te lezen …
Your shining eyes - Thomas Bateson (1570-1630), Arr. Arnold Van Rheenen
Die schitterende ogen, dat gouden haar, die bevallige rozerode lippen…
Geloof ze niet wanneer ze zeggen dat ze voor jou willen sterven.
Ze liegen!

Na het concert is het tijd voor een gezellige babbel bij een hapje en een drankje.
Ruil je inkomkaart voor een glaasje.

Ann Callens-Janssens
Mezzosopraan, zangdocente, concertsoliste en koordirigente
Op jonge leeftijd start Ann zelf haar muziekopleiding in de Ekerse Muziekacademie.
Ze studeerde verder klassieke zang aan de Koninklijke Muziekconservatoria, waar
ze diverse Eerste Prijzen en Hoger Diploma’s voor kamermuziek en zang haalt. Ze
verdiept zich in de boeiende materie van de zangtechniek in Masterclasses CVT,
Klankgeoriënteerd zingen (de Lichtenberger methode). Ann behaalt op
internationale zangwedstrijden diverse prijzen, en bouwt zo een internationale
carrière uit. In combinatie met een gezin van vier kinderen, profileert Ann CallensJanssens zich nu voornamelijk als zangdocente en concertsoliste, waar ze voorheen
ook in diverse professionele vocale ensembles te horen was, waaronder het Choeur
de Chambre de Namur, het Vlaams Radio Koor, Collegium Vocale, Arsys Bourgogne,
enz. Als soliste beheerst ze een uitgebreid oratorium- en Liedrepertoire, maar
schuwt ook het lichtere genre niet. Ann wordt voor oratorium meestal als alt
geëngageerd. Samen met muzikanten als Govaart Haché, zang en piano; Katelijn
Van Kerckhoven, cello; Lieve Mertens, zang en piano; Jacques Motmans, gitaar en
piano; enz. brengt ze diverse kleinere concertprogramma’s met uiteenlopende
muziekstijlen, gaande van oude muziek over gospel en jazz, tot klassiek hedendaags
werk. Als dirigente leidt ze de gemengde koren MusicAmi uit Mortsel en Hisiste uit
Hingene, het jeugd- en volwassenenkoor De Vagebonden uit Edegem en het
vrouwenkoor SanseveriaPlus uit Duffel.
Ann wordt veelvuldig als gastsoliste gevraagd bij vocale en instrumentale
ensembles, omwille van haar grote flexibliteit in repertoire en stembereik. Ann
Callens-Janssens is een echte mezzo, met een groot tessituur, een warme diepte en
een heerlijke diversiteit aan stemkleuren en -nuances.
Contacteer Ann: Guido Gezellelaan 133, 2640 Mortsel, 0497-411000 - 03-3454211
ann@muziekmeesters.be - www.mezzosoprano.be - www.muziekmeesters.be

Lieve De Meyer
Lieve is afgestudeerd als Docent Drama aan de Toneelacademie in Maastricht. Ze
werkt in haar eigen verteltheater ARTO.
Lieve is geboeid door taal en stem en experimenteert er mee. Ze geeft met veel
geestdrift opleiding over vertellen en spreken.
Ook zingen is één van haar passies, Sanseveria kon haar zelfs enkele jaren tot haar
leden rekenen.
Contacteer Lieve: www.arto-co.be 0497/41 28 70

Koor zoekt Vrouw
Heb je genoten van dit concert? Dan heb je misschien zin om met ons
mee te zingen? SanseveriaPlus wil zich graag vocaal versterken en is op
zoek naar goede stemmen.
Wij bieden:
- elke woensdag een boeiende en gezellige repetitieavond
- de motiverende en deskundige leiding van onze dirigent
- professionele stemcoaching
- een toffe vriendenkring
Wij zoeken:
- enthousiaste zangeressen, vooral sopranen zijn welkom
- met voldoende muziekkennis om een partituur zelfstandig te studeren
- gemotiveerd om de repetitie wekelijks te volgen

Welkom in één van onze beide koren!
Ben je jonger dan 45 jaar? Dan kan je instappen bij Sanseveria.
De repetities vinden plaats op woensdagavond van 20.30u. tot 22.30u.
in The Box te Duffel.
Info: koorsanseveria@gmail.com of 015 20 54 79
Ben je ouder dan 45 jaar?
Dan verwelkomt SanseveriaPlus je graag.
De repetities vinden plaats op woensdagavond van 20u. tot 22u. in het
bibliotheekcentrum te Duffel.
Info: koorsanseveria@gmail.com of 015 31 37 62

